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Inzake Reactie op aanbevelingen Planteam Lourdesplein d.d. 28 november 2011

De aanbevelingen van het planteam Lourdesplein zijn voorafgaand aan het 
kwaliteitsteam toegestuurd ter voorbereiding van het finale advies dat het 
kwaliteitsteam op 1 februari 2012 heeft gegeven op het plan Lourdesplein.
Allereerst dank voor de aanbevelingen, deze bijdrage wordt zeker gewaardeerd. 

Het kwaliteitsteam heeft een positief advies gegeven op het stedenbouwkundig 
Voorlopig Ontwerp voor plan Lourdesplein.
Het ontwerp voor de openbare ruimte komt terug in het Kwaliteitsteam nadat 
afstemming is geweest met de ontwerpen voor Lourdesstraat en Havenpark. Voor 
het groenontwerp in de openbare ruimte zullen experts erbij gehaald moeten 
worden. 
Het kwaliteitsteam geeft enkele specifieke aandachtspunten mee:

- tuinmuren bouwen (en dus ook op tekening zetten) om alle blokken, 
ook blok stripwoningen.

- blokken waar parkeren op eigen terrein wordt aangelegd zó vormgeven 
dat het gebruik als parkeerplaats altijd gewaarborgd blijft.

- zodra programma definitief is de parkeerbalans maken, waarbij de extra 
parkeerplaatsen die mogelijk zijn op het pleintje als reserve worden 
gezien afhankelijk van de definitieve  herbestemming van het 
Jumbopand.

Het kwaliteitsteam spreekt waardering uit voor het ontwerp en ziet de verdere 
uitwerking van de openbare ruimte vol vertrouwen tegemoet.

Ook het planteam zal door de ontwikkelaar worden geïnformeerd zodra het ontwerp 
voor de openbare inrichting klaar is. Daarom zal op enkele van de aanbevelingen van 
het planteam later terug worden gekomen.
Onderstaand een reactie op de meeste onderdelen van het advies.

Verkeerssituatie: het wordt model 3.
Parkeren 1: aan de Lourdesstraat komen alleen aan zuidzijde parkeerplaatsen tussen 
Hoevenseweg en Bernadettestraat, i.v.m. uitzicht en busverkeer. Door goede (korte 
loopafstand) en voldoende parkeerplaatsen in plangebied te realiseren wordt 
voorkomen dat deze mensen ook in de Lourdesstraat gaan parkeren. 
Parkeren 2: advies wordt overgenomen en ook in overeenkomsten met kopers 
vastgelegd.
Bouwvolume 1 en 2: adviezen worden overgenomen. Voor de grondgebonden 
woningen zal inderdaad max. drie-hoog aangehouden worden. Met uitzondering van 
de Solid en de Strip. De woningen die grenzen aan de achterkant van het café en 
woningen zijn 2 lagen met kap.

Indruk openbare ruimte 1: komt terug in ontwerp openbare ruimte
Indruk openbare ruimte 2: gemeente gaat intern na wanneer de definitieve inrichting 
komt (in 2012) 
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Achterontsluiting / Veiligheid: de bewoners van de Hoevenseweg krijgen in de 
bestaande muur een achterontsluiting; er worden deuren in de bestaande muur 
gemaakt. Deze deuren komen uit op een sociaal veilig te maken achterpad dat wél 
voorzien wordt van een afscheiding. De manier waarop de afscheiding wordt 
gemaakt (groen/steen/hek) komt terug in het kader van de uitwerking openbare 
ruimte. De ontwikkelaar komt met een voorstel voor eigendom en beheer van de 
muur en het pad, dit wordt geen openbare ruimte. Vooruitlopend daarop: bewoners  
dienen zelf met de  huidige buren (juridisch) af te stemmen dat huidige recht van  
overpad komt te vervallen zodat de tuinen daadwerkelijk tot de muur kunnen  
doorlopen. Eventuele verplaatsing van bergingen, schuurtje e.d. geschiedt voor eigen  
rekening bewoners.
Functie Jumbo: de gemeente blijft haar best doen om in pand van Jumbo een 
tijdelijke bestemming te krijgen (2 jr) opdat er tijd komt om een goede gewenste 
functie te krijgen die iets te bieden heeft aan het  gebied.
NB boom: mag worden gerooid, kapvergunning reeds verkregen, wachten op 
eventuele bezwaren noodzakelijk.
NB bushalte: halte kan ter hoogte van nieuwe tuin indien boom wordt gerooid; qua 
verkeersveiligheid geen ideale situatie i.c.m. de nieuwe uitrit maar de minst slechte 
oplossing.
NB uitstraling: upgrading zal dit in het voorjaar plaats gaan vinden. 

blad 2 van 2


	Notitie

